
 

 

UCHWAŁA NR XL/ 380 /17 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 500 000,00 zł, w tym: 

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę 500 000,00 zł, z tego: 

a) wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł, z tego: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500 000,00 zł. 

2. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Ropczyce o kwotę 500 000,00 zł. 

2. Źródłem sfinansowania wprowadzonego deficytu, o którym mowa w ust. 1 ustala się wolne środki jako 

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ropczyce. 

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2017 r. o kwotę 500 000,00 zł. 

4. Tabela nr 2 wyszczególnia podział przychodów, o których mowa w ust. 3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Misiura 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 5 października 2017 r.

Poz. 3218
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